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  مرگ هرکس اي پسر همرنگ اوست
  
  15/11/92 :خروم ،هبنش هس زور ،قرش همانزور :عبنم
  

فیلمی که از شهرت و محبوبیت جهانی  به کارگردانی جیمز کامرون را دوباره دیدم؛» تایتانیک«اخیرا فیلم زیباي 
اري و موسیقی درخشان فیلم از بازي هاي تأثیر گذار و فیلم برد.شده است و نوشته هتگفبرخوردار است و دربارة آن بسیار 

 می کشد را به تصویرو پسر جوانی رابطۀ میان دختر »تایتانیک«. وح نواز استدل انگیز و رنیز ریم، ژانر عاشقانۀ فیلم که بگذ
می پاي جان با یکدیگر  و تا گشته مفتون و مسحور هم ،که به رغم موانع و محذورات موجود، جامه شان از عشق چاکشده

در می یافت که به روشنی می دید ودر کار می بود، اگر عقل متعارف محاسبه گر . »باشد نی خرد الابالی عشق«  ، کهمانند
با پسر جوان نقاشی که  از انگلستان عازم شهر نیویورك استو مادر خود ثروتمند که به همراه نامزد  نسبتی میان دختري

اما شور و . راه نمی برد و به جایی انبه عاقبتی ندارددوج ش عمیق روحیِو این کش در بساط ندارد،بر قرار نیستچندان آهی 
نوبت « در رسیدن و  »دور نیکنامی«در گذشتنِبی باکیِ جوانی بود و فرو نهادن عقل دور اندیش و به قول سعدي جسارت و 

  ...»عاشقی
نان کشتی با ساک مواجهۀر محل توجه واقع شده، نحوه که از قضا کمت» تایتانیک« م هاي تأمل برانگیز و عافیت سوز از ت 

. اقیانوس آبهاي انبوهو در آستانه در کام کشیده شدن توسط  گشت کشتی غرق در گردابها مرگ است، هنگامیکه پدیده 
کشتی که قرار بود مسافران را جابجا کنند  ند، برخی از خدمۀسراسیمه به سمت قایق هاي نجات هجوم بردکثیري از مسافران 

 شدند تا که به هر حیلتی متوسل مردانی و فرار را بر قرار ترجیح دادند؛ ز ایشان در قایق ها نشستندزودتر او نجات دهند، 
ش ها که در طول سفر براي خو دیگر، نوازندهاز سوی.ر از نوبت مقرر سوار قایق هاي نجات شوند تا مگر زنده بمانندزودت

ب دند و به رغم وضعیت هولناك کشتی و احوال غریاز کار خویش دست نکشی می نواختند؛مدام کردن خاطر مسافران 
مه دادند و به سر وقت مرگ به ادامه دادن ادا به قول داستایفسکی، نهراسیدند و تا دم آخر از نواختن باز نایستادند و مسافران

ین خود غرق شدن کشتی، در کاب تا حدودي مقصر می دید، در آستانۀ ناخداي کشتی که خود را در بروز این حادثه .رفتند
زن و شوهر مسنی که از نجات  در رسیدند و او را با خود بردند؛سرد اقیانوس  بست تا آبهاي ایستاد و در را به روي خویش

وم بی امان آب به اتاق یکدیگر را در آغوش گرفته و در انتظار هج ،سته و در اتاق خود در کشتی ماندهپیدا کردن دست ش
  ...و ترك کردن صحنه جهان بودند شدنخود و غرق 

  
  :با دیدن این مناظر تکان دهنده و تأمل برانگیز، این ابیات مولوي در ذهن و ضمیرم زنده شد

  مرگ هرکس اي پسر همرنگ اوست               پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست
  اي جان هوش دارآن ز خود ترسانی                    آنکه می ترسی ز مرگ اندر فرار   
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هرکسی . شناختو عمیق تربیشتر  را در آن   »خود«با مرگ، یکی از آیینه هایی است که می توان  چگونگی مواجهۀ

که تا دم آخر موسیقی می نوازنده هاییمواجهۀ. در نقاب خاك می کشدهمانطور که زندگی می کند، می میرد و روي 
قرن بریتانیایی-بود و تداعی کننده احوال لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی، برایم عبرت آموز با مرگ خویش ،نواختند

ه تاریخ نوشته چنانچ. وستخر عمر اها و تأمالت فلسفی یک سال و نیم آمحصول دست نوشته » در باب یقین« کتاب . بیستم
سالی با  بیماري  1-2ین  نشتاویتگ. روز قبل از وفات اوست 2متعلق به  ن می دهد، آخرین دست نوشته هاهاي کتاب نشا

وجود با . و ضعیف تر می گشت جسمش رنجورتر ،دیک می شدم کرد؛ هر چه به اواخر عمر خود نزت و پنجه نرسرطان دس
 2تا  ،در خواهد آورد يرا از پاباقی نمانده و به زودي سرطان او  می دانست از عمرش چنداناینکه رمق چندانی نداشت و 

  . »خر دمی غافل مباشتا دم آ« باز نایستاد،که فلسفیو نگارش ز تأمل روز قبل از وفاتش ا
تمجید و برکشیدنِ ت شتافتند؛ همچنین در پی که سراسیمه به سمت قایق هاي نجانیست سخن بر سر مالمت کسانی 

مواجهۀ  برلکه تأکید ب .، نیستمه تا لحظات آخر می نواختندهایی ک یا نوازندهماند و  خود ناخدایی که در کابین
در ذات « و » در آب و هواي خوش اندیشه نشیمن دارد« با مقولۀ مهیب مرگ است؛ مرگی که  پیرامونیِ انسانهايگوناگون

مرگ،  ا پدیدةدیگران ب با تأمل در چگونگی مواجهۀ .و سرنوشت محتوم همۀ ماست» دهکده از صبح سخن می گوید شب
  .  و شناخت را واکاوید »خود«بهتر می توان 

  


